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До 

Генералния директор 

На Дирекция морско дело и рибарство

Г-н Жоао Мачадо

ОТНОСНО: Молба за съвет относно европейското финансиране на 
секторите Морско дело и рибарство след 2020 г. изпратено ни с писмо от 
Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“

Брюксел

Mare D3/VG-PCO ARES (2017)

Уважаеми г-н Мачадо

 Консултативния съвет за Черно море изразява следното становище, 
което е резултат от консултации с наши членове представители на 
риболова, дребномащабният риболов, аквакултурата, преработката и 
търговията с риба и други водни животни.

Относно: 1. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА -Приоритетна област на 
интервенцията трябва да е синият растеж и синергия между индустриите 
и дейностите.

Относно 2. РЕГИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Нашите виждания относно финансирането от ЕС за секторите на 
рибарството и морския транспорт след 2020 г. са следните:
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2.1. Да се подпомогне развитие на промишленият риболов в 
условията на Черно море:

-обучение на младите рибари;

-опазване здравето и безопасността на рибарите;

-опазване на видовете;

-за риболовни уреди щадящи околната среда и най-малко влияещи 
на местообитанията;

-средства за строеж на малки, многофункционални кораби за 
условията на сезонните и на видовете мигриращи в Черно море. 

2.2. Да се подпомогне развитие на цялата индустрия със средства за 
иновативни технологии и модернизация на фермите за аквакултура 
сладководна и соленоводна и средства за добавено стойност към 
продуктите от риболов и аквакултура на съществуващи предприятия.

Относно: 3. ПОДКРЕПА ЗА МОРСКИТЕ РАЙОНИ НА 
ДРЕБНОМАЩАБНИЯТ РИБОЛОВ

3.1.Да се подпомогне и стимулира устойчивото развитие на дребно 
мащабният риболов със средства за:

-обучение на младите рибари;

-опазване здравето и безопасността на рибарите;

-опазване на видовете;

-за риболовни уреди щадящи околната среда и най-малко влияещи 
на местообитанията;

-места за разтоварване и защитени места за лодките и стоянки;

-стимулиране развитието на кооперации, колективна продажба и 
колективни форми на развитие.

Консултативният съвет за Черно море да  участва в управлението на 
средствата.

С уважение,              



Манаила Мариан Соринел

Председател на КСЧМ 


